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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Θέμα: Ίδρυση Φιλαρμονικής Μπάντας Δήμου Διονύσου 
 

Ο Δήμος Διονύσου θέλοντας να προωθήσει το μουσικό πολιτισμό της περιοχής μας, προτίθεται να δημιουργήσει τη 
Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Διονύσου. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία δράση που θα συμβάλει σε ένα σημαντικό και ποικίλο έργο στον τομέα του πολιτισμού, 
πλαισιώνοντας τις θρησκευτικές, κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμμετέχοντας σε εθνικές εορτές – 
Επετείους και πραγματοποιώντας διακεκριμένες εμφανίσεις, όπως συναυλίες και παρελάσεις εντός της Ελλάδος αλλά και 
στο εξωτερικό. 
Στόχοι της Φιλαρμονικής είναι η μουσική καλλιέργεια και αγωγή των μελών της, η καλλιτεχνική κατάρτιση των μαθητών 
στην εκτέλεση μουσικών έργων, η διοργάνωση συναυλιών – φεστιβάλ και άλλων συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, η 
ανάδειξη μουσικών ταλέντων που θα τιμήσουν την Φιλαρμονική και το Δήμο Διονύσου, η ψυχαγωγία των δημοτών μέσα 
από τις εμφανίσεις της και η συμβολή της στην λαμπρότερη διεξαγωγή θρησκευτικών – εθνικών και τοπικών εορτών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 75, παρ. στ’, περιπτ. 5 του Ν. 3463/2006 “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας” (ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006), περί 

αρμοδιοτήτων των Δήμων, …. “Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η 
προβολή  των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη 
δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, 
φιλαρμονικών…………”, 

2. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 
4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018): 
 “Ειδικότερα ο Δήμαρχος […] 
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή 
είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού…” 

3. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: 
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

4. Την υπ΄αριθμ. 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος του Ζ κλιμακίου, που με μία σειρά 
πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 
του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και 
σύμφωνα με το άρθρο 72  “Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 
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διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)”, 

5. Την υπ΄αρίθμ. 839/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου 
ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 6816/05-02-2019, 

6. Την υπ’ αριθμ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κo Παναγιώτη Τσούκα, 

7. Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η Ίδρυση Φιλαρμονικής Μπάντας Δήμου Διονύσου 
ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 
 

Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 

1. Την ίδρυση της Φιλαρμονικής Μπάντας Δήμου Διονύσου 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 


